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Grip op gedrag
Hoe meten we bewust en onbewust gedrag?

Lange tijd werd er eenzijdig gefocust op bewuste gedragsfactoren bij het ver-
klaren van menselijke gedragingen. Deze systeem 2 factoren geven inzicht in 
houding en attituden maar dat is niet voldoende om volledige grip te krijgen op 
gedrag. Door de inzichten uit behavioural economics zijn we er inmiddels van 
doordrongen dat ook onbewuste gedragsfactoren zoals gewoonten en heuristie-
ken cruciaal zijn bij het begrijpen van menselijk gedrag. De vraag is daarom niet 
of/of maar en/en: om grip te krijgen op gedrag moeten we zowel bewuste als 
onbewuste gedragsfactoren in ogenschouw nemen. 



Holistische benadering
Het TNS Behaviour Web is onze leidraad bij het duiden en 
– uiteindelijk – beïnvloeden van gedrag. De kennis van Be-
havioural Economics en Cognitive Psychology is het funda-
ment onder het model. Om gedragsbeïnvloeding mogelijk 
te maken, moeten we eerst de belangrijkste drijfveren en 
barrières voor gedrag blootleggen door middel van onder-
zoek. Pas daarna kunt u gericht interventies ontwikkelen 
om het gewenste gedrag te realiseren. 

Meten is weten
Met welke methoden krijgen we nu meer grip op gedrag? 
Traditionele surveys zetten we in voor het meten van het 
bewuste gedrag. Op zichzelf ook erg waardevol. Maar 
toegevoegde waarde creëren we vervolgens door gedrag 
ook te observeren en registreren, of door indirecte gesprek-
stechnieken toe te passen in kwalitatief onderzoek. Daarbij 
kunnen we gedragsexperimenten doen door aanpassin-
gen te doen in de persoonlijke omgeving of in bestaande 
gewoonten. Om zo te meten wat dit doet voor het comple-
te gedrag. Technieken als facial coding, GPS tracking, life 
logging en (cookie) tracking helpen ons daarbij.
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Wilt u meer weten over gedragsbeïnvloeding en me-
thoden om ook onbewust gedrag te meten?
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